
02.Framtidens  
  hållbara stad.

Vi utvecklar hållbara städer och fastigheter där människor ska leva 
och arbeta i många år framöver. Städer som klarar urbanisering, 
 klimatförändringar och samhällsomvandling. Vi tar långsiktigt ansvar 
när vi bygger, utvecklar och förvaltar. Atrium Ljungbergs fokus är 
alltid att verka med omsorg om människor och miljö.
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02.
Alla vill leva i vår stad
Vår vision lyder ”alla vill leva i vår stad”. Atrium Ljungberg 
arbetar aktivt under hela fastighetens livscykel från tidiga 
planeringsskeden, vidare under genomförande och pro-
duktion och slutligen som förvaltare av fastigheter. Vi är 
verksamma i våra områden under lång tid, i tätt samarbete 
med både leverantörer och kunder, där samtliga skeden har 
kopplingar till många olika hållbarhetsfrågor. Vi ställer höga 
krav på våra leverantörer och vi samarbetar med våra hyres-
gäster för att påverka hela värdekedjan i en hållbar riktning. 
Tillsammans når vi längre än vi hade gjort var och en för sig.

Fokusområden, mål och strategier
Hållbarhetsarbetet är integrerat i vår affärsmodell och en 
viktig del i arbetet mot att nå visionen. Genom att arbeta 
proaktivt med hållbarhetsfrågorna kan vi på ett strukturerat 
sätt hantera risker men också identifiera nya affärsmöjlighe-
ter. Vi har tagit fram en ny hållbarhetsstrategi med mål fram 
till 2030. Detta har gjorts utifrån en omfattande intressent-
dialog och en väsentlighetsanalys som resulterat i fyra foku-
sområden för kommande strategi; Klimat, Socialt hållbara 
platser, Hållbara medarbetare och Affärsetik. Kopplat till 
dessa finns mål och strategier, samt styrande funktioner 
som policys och rikt linjer. Fokusområdena är även kopplade 
till de globala målen, läs mer på sidan 24. 

Mål 2030
 — Atrium Ljungberg ska vara klimatneutrala 2030, och 

halvera klimatpåverkan i byggprojekt till 2025

 — Atrium Ljungbergs platser ska nå över 90 % i indexet  
Vår stad, år 2030

 — Betydande inköp är utvärderade 2025 utifrån vår 
leverantörspolicy

 — Hållbara medarbetare >85 % GPTW  
(Great Place to Work)

Processen
Arbetet med de nya hållbarhetsmålen inleddes under 2020 
genom en omfattande intressentdialog med bolagets 
viktigaste intressenter; hyresgäster, ägare, investerare, 
kommuner, leverantörer och medarbetare. Därefter togs en 
väsentlighetsanalys fram, som ringade in de mest väsent-
liga områdena för Atrium Ljungberg att arbeta med utifrån 
perspektivet hållbart företagande. 

Under 2021 startades det fördjupade arbetet med att ta 
fram mål inom de fyra områden som hade pekats ut; klimat, 
social hållbarhet, medarbetare och affärsetik. Intresset från 
medarbetarna var stort och cirka 30 medarbetare deltog i 
workshops där de arbetade djupare med frågeställningar 
och formuleringar inom dessa områden. Underlaget som 
togs fram under dessa tillfällen sammanfattades och bear-
betades ytterligare innan ett första utkast presenterades 
för styrelse, ledningsgrupp och affärsområdena. Detta för 
att säkerställa att målen skulle fungera operativt i organisa-
tionen, samt ge möjlighet att ytterligare förfina målen. Ett 
slutligt förslag beslutades av styrelsen i december 2021. 

Med nya mål på plats har arbetet med implementering 
inletts för samtliga affärsområden, läs mer om målen 
på sidorna 18–23.

Saga Jernberg 
Hållbarhetsansvarig
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Klimatneutrala 2030.
Atrium Ljungberg ska uppnå klimatneutralitet 2030, och halvera utsläppen 
i byggprojekt till 2025. Klimatneutral betyder att vi ska stäva efter att ha 
netto-noll utsläpp av växthusgaser. Alla aktiviteter har idag en klimatpåverkan, 
därför handlar arbetet i första hand om att reducera våra utsläpp så långt som 
möjligt med ambitionen att nå noll. Målet är uppdelat i två mätetal, kgCO₂e/BTA 
för våra projekt (nyproduktion och större ombyggnation) och kgCO₂e/kvm 
för vår förvaltning. Mätetalen är intensitetsbaserade för att kunna följa årliga 
förbättringar, både i projektutveckling samt förvaltning. 

Vi kommer även att göra ett årligt klimatbokslut som 
presenteras i årsredovisningen, där utsläppen summeras. 
Resultatet kommer att variera beroende på hur många 
byggprojekt vi arbetar med under innevarande år. 

För att nå en halvering i byggprojekten till 2025 har vi valt 
att fokusera på fyra primära områden. Dessa är: 

 — Energi

 — Material

 — Avfall

 — Transporter

Områdena är sådana där vår påverkan är betydande, från 
tidiga skeden, under produktionsledet samt när vi förvaltar 
våra fastigheter. Redan idag arbetar vi med klimat- och 
miljöpåverkan från de fyra områdena, men nu ska vi öka 
tempot ytterligare. Läs mer om arbetet under 2021 på 
sidorna 25–26.

De fyra områdena bryts ner i respektive affärsområde för 
att kunna målsättas och arbetas med operativt årligen. 
Nedan följer en kort beskrivning av varje område och hur 
vi avser att arbeta med det. 

Inom området Energi är fokus fortsatt att effektivisera våra 
befintliga byggnader samt att nya projekt utvecklas mot 
att nå så låg förbrukning som möjligt. Utöver det kommer 
vi också att öka mängden egenproducerad energi, främst 
andelen solenergi. 

02. Hållbart företagande S.18Klimatneutrala 2030



Inom Atrium Ljungbergs verksamhet står byggprojekten 
för en stor del av klimatutsläppen där materialen är en 
betydande del. Inom fokusområdet Material kommer vi att 
arbeta för att hitta de bästa lösningarna för varje projekt, 
framför allt genom att använda oss av livscykelanalyser i 
tidiga skeden. Här har vi och branschen en resa framför 
oss, men där vi tillsammans med våra leverantörer kommer 
att kunna göra stor skillnad. Även lagkravet om klimat-
deklarationer kommer att bidra till en branschförflyttning 
inom denna fråga. Materialfrågan är också viktig ur ett 
förvaltnings perspektiv, då hyresgästanpassningar kan 
vara material intensiva. Utöver vilka materialval som görs 
i projekt, fokuserar vi även på att ytterligare arbeta med 
återbruk i våra fastigheter och projekt. 

Tätt länkat till material har vi fokusområdet Avfall. Här 
gäller det att se över processerna med syfte att undvika 
att avfall uppstår, framför allt i projekt och hyresgäst-
anpassningar. Vi vill också öka återvinningsgraden, där vi 
som fastighets ägare kan påverka genom smarta val och 
”nudging” till våra hyresgäster.

Det sista fokusområdet är Transporter, där vi som bestäl-
lare kan ställa krav på exempelvis fordon och bränslen. Likt 
avfallsfrågan kan vi genom arbetet i tidiga skeden skapa 
goda förutsättningar inom områden eller byggnader för 
individer att välja hållbara transportsätt. Detta gäller även i 
förvaltningsskedet, att synliggöra och tillgängliggöra trans-
porter genom gång, cykel och kollektivtrafik framför allt. Då 
vi arbetar för att skapa städer där alla vill leva är det viktigt 
med tillgänglighet men också hur miljöerna nyttjas på bästa 
sätt. Idag räknar vi på hur stora utsläpp våra besökare av 
handelsplatser står för, läs mer om det på sidorna 162–163. 

 Fokus

Wellness-kulturen 
flyttar in på  
kontoren
Vad krävs egentligen för att skapa 
kontor där människor mår bättre och 
arbetar som bäst? Forskare såväl i 
Sverige som internationellt under-
söker nu hur arbetsplatsen skulle 
kunna bli en arena för hälsofrämjande 
insatser. Detta stämmer väl överens 
med förväntningar från medarbetare 
i Sveriges fyra största städer. I Atrium 
Ljungbergs och Novus undersökning 
Framtidens kontor och arbetsliv 
(2021) framgår att rum för preventiv 
hälsa – så som yogastudio, gym 
och återhämtningssal – är allra mest 
intressant på kontoret i framtiden.

– Om företag vill ha sina medarbe-
tare tillbaka till kontoret måste dessa 
få tillgång till exceptionella platser. 
Då får man inte bara hälsosamma 
människor, men också företag, säger 
Ann Marie Aguilar, vice vd i Europa 
för den amerikanska organisationen 
Well Building Institute.

Närhet till naturområden eller biofilisk 
inredningsarkitektur är något som 
blir allt vanligare när nya kontor 
planeras runt om i världen.

– Att jobba utomhus har positiva 
effekter på individen. Samtidigt ser 
vi att människor får skuldkänslor 
när de avviker från det vedertagna 
arbetssättet på kontor, det vill 
säga att sitta vid ett skrivbord. Vår 
slutsats är att arbetsgivare, chefer 
och stadsplanerare behöver gå i 
bräschen för att etablera nya sätt 
att kontorsarbeta där utemiljöer 
är hälsofrämjande arbetsmiljöer, 
säger Susanna Toivanen, arbetslivs-
forskare och professor i sociologi 
vid Mälardalens högskola.

Ta del av vår framtidsrapport på  
al.se/hybriduniversum.
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Eftersom våra stadsutvecklingsprinciper fortfarande är 
viktiga för oss har vi valt att lägga ihop dessa och börja 
följa dem mer systematiskt över tid. Vi tror därigenom att 
vi snabbare kommer att kunna se vad som krävs för att nå 
våra mål i stadsdelarna där vi verkar. Vi vet att vi inte täcker 
in alla aspekter inom social hållbarhet, men genom att lyfta 
fram frågan och fortsätta arbetet både internt och externt 
tror vi att det kommer ta oss närmre staden alla vill leva i. 
Utifrån det vi lär oss genom detta kommer vi kunna utveckla 
vårt arbete ytterligare när det gäller hållbar stadsutveckling.

Vi har tagit fram ett index för social hållbarhet. Detta 
kommer användas på alla våra platser där vi har möjlighet 
att göra förändring. Till platser där vi endast har enstaka 
byggnader kommer en förenklad version tas fram, genom 
att indikatorer anpassas ur ett byggnadsperspektiv samt att 
samverkan med andra parter blir fortsatt viktigt. Indexet är 
indelat i fem områden, dessa är: 

 — Trygghet, trivsel & tillgänglighet

 — Närhet, möten & flexibilitet

 — Ekosystemtjänster & klimatanpassningar

 — Identitet, historia & mångfald

 — Dialog & delaktighet

Varje område består av ett antal mätbara indikatorer, samt 
minst en kvalitativ frågeställning till de som arbetar, bor 
eller vistas i våra områden. Indikatorerna har tagits fram 
utifrån de principer vi framgångsrikt arbetat med tidigare, 
i kombination med vedertagna mätmetoder från t ex UN 
Habitat, Citylab m.fl. I vissa enstaka fall har indexet komplet-
terats med egna mätetal. Allt vägs samman till ett betyg för 
varje område och ett helhetsbetyg för platser vi är verk-
samma på. Under början av 2022 kommer samtliga platser 
att kartlägga sitt nuläge i indexet.

Socialt hållbara  
platser 2030.
Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, 
men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Vi 
utvecklar stadsdelar som skapar värde för kommuner, hyresgäster och alla som 
bor och verkar i våra områden. Genom att skapa en variation av innehåll kan 
vi skapa ett stadsliv där alla människor trivs, känner trygghet och inspireras – 
platser där man väljer att vara, nu och i framtiden. Under många år har vi arbetat 
utifrån åtta principer för att utveckla våra områden i hållbar riktning. Dessa 
återfinns numera i vårt mål för socialt hållbara platser, och inom fem områden. 

Exempel: Vi utvecklar Mobilia till 
Malmös grönaste stadskvarter. Här 
finns bland annat Sveriges största 
växtvägg som pryder fasaden på 
Funnys Äventyr, ett kulturhus för barn.  
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Exempel: Projektet Skeppskajen 
i Uppsala har höga hållbarhets-
ambitioner där stort fokus bland 
annat läggs på återbruk av material 
i samband med ombyggnationen. 

Vi vill fortsätta förstärka våra plat-
sers identitet, då vi ser att det gör 
dem mer attraktiva. Detta ska ha 
en koppling till områdets historia, 
för att bygga vidare på årsringarna 
i staden. Vad är viktigt att bevara/
förstärka, vad skulle behöva 
adderas, vad kan vi ändra/förbättra 
är frågor vi ställer oss för att skapa 
platser med mångfald och en 
tydlig identitet. 

När vi arbetar med trygghet, trivsel 
och tillgänglighet skapar vi platser 
där alla känner sig välkomna. Med 
god trygghet skapar vi förutsätt-
ningar för att människor ska vilja 
jobba, bo och vistas i våra områden 
dygnet runt. För att nå detta är 
det även viktigt att våra platser är 
tillgängliga för alla. 

Med fokus på dialog och delaktig-
het kan vi öka vår kunskap om de 
behov som finns bland våra olika 
målgrupper. Vi kan dra nytta av den 
kreativitet och de idéer som besö-
kare, boende och de som arbetar på 
våra platser har. På det sättet kan vi 
utveckla områden som är mer inklu-
derande, inbjudande, tryggare och 
starkare i sin karaktär och identitet. 

Trygghet, trivsel och 
tillgänglighet

Dialog och 
delaktighet

Närhet, möten och 
flexibilitet

Ekosystemtjänster och 
klimatanpassningar

Identitet, historia 
och mångfald

Genom att arbeta med utbudet och 
funktionerna på våra platser skapar 
vi förutsättningar för fler människor 
att vilja vara i våra områden. Det i 
sin tur skapar goda förutsättningar 
för vår verksamhet och våra hyres-
gäster. Det ska vara enkelt att ta sig 
till platsen, men platsen ska också 
erbjuda den service du behöver. På 
så sätt skapas attraktivitet och möj-
ligheter för människor att mötas.

För att framtidssäkra våra områden 
arbetar vi med mångfunktionell 
grön- och blåstruktur. Då kan vi 
bidra till fler och starkare ekosystem-
tjänster samt skapa platser som är 
resilienta och trivsamma. Grönskan 
bidrar till att människor vill vistas 
där och förbättrar livsvillkoren för 
en mängd arter. Med grönska kan 
vi öka trivseln och samtidigt minska 
risken för att drabbas av negativa 
konsekvenser från klimatföränd-
ringarna. En genomtänkt grön- och 
blåstruktur skapar behagligare 
klimat, hantering av dagvatten, 
lägre upplevt buller, renare luft och 
biologisk mångfald.

Områden.
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1.
Vid upphandling/ förfrågan: 
Krav ställs på leverantören. 
Vår leverantörskod ska 
ingå vid beställningar över 
100 000 kronor.

2.
Vid kontrakts tecknande: 
Leverantören ska signera vår 
leverantörskod. Uppföljning 
av detta sker. 

3.
Löpande under sam arbetet: 
Vem som helst kan ställa frågor 
och rapportera avvikelser om 
en leverantör verkar avvika från 
vår policy, antingen via aktuell 
 projektledare eller via vår 
visselblåsarfunktion.

4.
Vid revision: Revision av ett 
antal utvalda  leverantörer 
genomförs per år för att kont-
rollera sociala och miljömäs-
siga hållbarhetskriterier. 

5.
Resultat av revision:

– Utan anmärkningar: Samarbetet fortsätter.

– Vid mindre anmärkningar:

Dialog förs med leverantören om 
hur felet ska kunna rättas till inom 
en viss tidsram.

– Vid allvarliga anmärkningar:
Bedöms felet vara allvarligt upphävs 
aktuellt avtal.

Återkoppling: Sker till organisationen inför kommande upphandlingar.

Ett av två övergripande mål inom affärsetik som bolaget 
beslutat om är att våra betydande inköp ska vara utvärde-
rade år 2025 enligt vår leverantörspolicy. Idag har vi en 
hög grad påskrivna leverantörspolicys (code of conduct) 
och nu behöver vi accelerera arbetet med att utvärdera 
efter levandet av denna. Betydande inköp klassificeras 
utifrån volym (kronor) och hållbarhetsrisker kopplat till 
kategorin av inköpet. Med ökad granskning kan vi identi-
fiera områden med utmaningar där extra fokus behövs för 
att säkerställa hållbarhetsfrågorna inom vår verksamhet 
och leverantörsled. 

Det andra övergripande målet syftar till att främja samarbetet 
med våra leverantörer. Målet är formulerat så att Atrium 
Ljungberg ska genomföra två utvecklingsprogram per år 
tillsammans med våra leverantörer. Arbetet kommer foku-
sera på frågeställningar kopplat till hållbarhetsutmaningar 
inom vår bransch, där vi samlar relevanta leverantörer för 
att försöka identifiera lösningar. Detta hoppas vi ska stärka 
våra samarbeten och öka fokuset i arbetet med hållbar-
hetsfrågan, hos alla parter. Formatet för detta kommer att 
utvecklas under början av 2022. 

Ytterligare delmål finns inom området affärsetik. Vi kommer 
fortsätta arbetet med revisioner hos våra leverantörer, 
med fokus på miljöfrågor och arbetsvillkor. Här kommer 
tydliga måltal tas fram för respektive affärsområde i dialog 
med inköp och hållbarhetsfunktionen inom bolaget. 
Revisionerna baseras på hållbarhetsriskerna som är iden-
tifierade i respektive leverantörskategori. Under 2021 har 
Atrium Ljungberg tagit fram en internt digital utbildning 
för affärsetik som samtliga medarbetare ska genomföra. 
Vi kommer fortsatt jobba mot en nollvision gällande 
konstaterade fall av brottslighet, bland annat genom vår 
whistleblowfunktion. 

Affärsetik 2030.
Affärsetik är ett väsentligt område för Atrium Ljungberg att fokusera på, där det 
fortsatta arbetet är uppdelat i leverantörskedjor och antikorruption. Två viktiga 
områden då det finns väsentliga hållbarhetsrisker att hantera inom vår bransch. 
Goda samarbeten med våra leverantörer är avgörande för att vi som bolag ska 
nå våra högt uppsatta mål, inom bland annat klimat. Såväl utmaningarna som 
lösningarna är bolagsöverskridande. 

Process för styrning och kontroll av leverantörer

02. Hållbart företagande S.22Affärsetik 2030



Med start 2022 kommer vi att göra en större satsning inom 
förvaltningen med fokus på driften för att lyfta de medar-
betare som arbetar nära våra kunder dagligen. Kunskap är 
färskvara och för oss är det viktigt att våra medarbetare har 
rätt kompetensnivå för att klara arbetet, idag och i morgon. 
Det gäller såväl befintliga medarbetare som kommande. 

För att identifiera vilken typ av kompetenshöjande insatser 
vi ska satsa på har vi valt att arbeta med FAVAL, fast-
ighetsbranschens system för validering av branschens 
yrkesroller. FAVAL är ett komplett verktyg för att kart-
lägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens för 
branschens yrken. Vi kommer att satsa på yrkesrollerna 
Fastighetsskötare och Drifttekniker, med målet att samtliga 
ska certifieras inom sin roll och få ett kompetensbevis.

Vi har under flera år haft fokus på hållbara medarbetare i 
allt vi gör och det kommer även framåt att vara ett priorite-
rat område. Våra medarbetare är grunden till vår framgång 
och hållbara medarbetare är medarbetare som över tid 
mår bra, trivs, presterar och utvecklas. Vi har en nollvision 
när det gäller stressrelaterade sjukdomar och arbetsplats-
olyckor och då gäller det att jobba förebyggande utifrån 
många aspekter – såsom exempelvis chefsstöd, tydligt 
ansvar och uppdrag för varje roll, feedback, kompetens-
utveckling och friskvård. Vi arbetar löpande med utbildning 
för alla medarbetare. Utöver det specifika validerings-
programmet för driftpersonal erbjuds alla medarbetare i 

bolaget att gå utbildningen ”Personlig effektivitet”. Det är en 
utbildning som, precis som det låter, syftar till att ge verktyg 
för planering och effektivisering i både vardag och arbetsliv. 
Samtliga chefer inom Atrium Ljungberg har eller ska också 
gå vårt interna ledarskapsprogram. Vi följer noga upp, 
utvärderar och förbättrar våra utbildningsinsatser. 

Hållbara medarbetare 2030.
Lärande och kompetenshöjande insatser är viktiga för vår framgång. 
Under många år har vi satsat mycket på olika typer av utveckling i 
bolaget – ledarutveckling, effektiv arbetsteknik och insatser med syfte 
att skapa affärsmöjligheter för Atrium Ljungberg.

Hållbara medarbetare är fokus och vi 
arbetar förebyggande med kompe-
tensutveckling och friskvård. 
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God hälsa och välbefinnande
Genom att använda Byggvarubedömningen 
och miljöcertifiera våra fastigheter bidrar vi 
till att minska skadliga kemikalier och bygg-
material samt minimerar förorening av luft, 
vatten och mark. Läs mer på sidan 25. 
Delmål 3.9

Jämställdhet
Vi arbetar konsekvent för att öka jämställdhet 
och motverka diskriminering på arbetsplat-
serna. 2020 rankades vi som det sjätte mest 
jämställda bolaget av 335 svenska börsnote-
rade bolag. Arbetet fortsätter, speciellt med 
yrkesgrupper inom bygg- och fastighetsför-
valtningen. Läs mer på sidorna 28–29. 
Delmål 5.1

Rent vatten och sanitet för alla
Vi kan bidra till en effektiv vattenanvändning 
och säkerställa hållbara uttag av sötvatten 
för att motverka vattenbristen, framför allt 
vid utveckling av stadsdelar och byggnader 
samt vid val av material. Vi bidrar till en för-
bättrad vattenkvalitet genom att minimera 
utsläpp och föroreningar till vatten samt 
en smart dagvattenhantering. Läs mer på 
sidorna 21 och 25. 
Delmål 6.3, 6.4

Hållbar energi för alla
Genom att bara använda köpt el från vat-
tenkraft och att installera egna solceller på 
fastigheterna bidrar vi till att öka andelen 
förnybar energi i den globala energimixen. 
Med olika energieffektiviseringsåtgärder 
minskar vi användningen i våra byggnader. 
Läs mer på sidan 26. 
Delmål 7.2, 7.3

Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Vi arbetar aktivt med att främja en trygg 
och säker arbetsmiljö och goda arbets-
villkor för såväl egna medarbetare som 
underentreprenörer. Att motverka brott mot 
de mänskliga rättigheterna är en viktig del 
i vårt arbete och i de krav vi ställer på leve-
rantörerna. Läs mer på sidorna 22 och 27. 
Delmål 8.8

Hållbara städer och samhällen
Vi är en aktiv part i urbaniseringen av 
städer genom vårt arbete. Vår affär bygger 
på hållbar och innovativ stadsutveckling. 
Med en varsam blandning av innehåll i 
byggnaderna och utformning av offentliga 
ytor och grönområden, skapar vi stadsliv, 
gröna oaser, trygghet och trivsel som inklu-
derar alla. Läs mer på sidorna 18–21. 
Delmål 11.3, 11.6, 11.7

Hållbar konsumtion och produktion
Vår ambition är att ha en resurseffektiv verk-
samhet, tillsammans med våra leverantörer 
och kunder. Vi strävar efter varsam hante-
ring av kemikalier och att minska utfasnings-
ämnen, minska avfall och öka återvinning 
och återanvändning i våra områden. Detta 
gör vi genom att ställa tydliga krav och 
samarbeta för nya innovativa lösningar i 
både produktion och förvaltning. Läs mer 
på sidorna 21–23. 
Delmål 12.2, 12.4, 12.5

Bekämpa klimatförändringarna
Att minska energianvändningen och nytt-
jandet av fossila bränslen för att därigenom 
minska koldioxidutsläppen och på så sätt 
bekämpa klimatförändringarna är en viktig 
del i vårt arbete. Vi vill också stärka städer-
nas och fastigheternas motståndskraft mot, 
och förmåga till anpassning till klimatrelate-
rade faror och naturkatastrofer. Läs mer på 
s. 18–19, 26 och 30. 
Delmål 13.1

Ekosystem och biologisk mångfald
Det är viktigt att bidra till att minska förstö-
relsen av naturliga livsmiljöer och att hejda 
förlusten av biologisk mångfald. Det kan vi 
göra genom att skapa grönytor som främjar 
artrikedom, jobba med ekosystemtjänster 
och använda träd, mark, väggar och tak på 
ett hållbart sätt i våra stadsmiljöer. Läs mer 
på sidan 19. 
Delmål 15.5

Fredliga och inkluderande
samhällen
För oss är det prioriterat att ha ett proak-
tivt arbete för att minimera alla former av 
korruption och mutor, både bland medar-
betarna och hos leverantörer och kunder. 
Detta är vårt sätt att bidra till ett fredligt och 
inkluderande samhälle. Läs mer på sidorna 
22 och 27. 
Delmål 16.5

Globala målen

Globala målen.
Vi är anslutna till FN:s Global Compact och står bakom dess tio principer 
om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi har också 
analyserat vilka av FN:s globala mål för hållbar utveckling vi har möjlighet 
att bidra till och vilka vi kan ha en negativ påverkan på.
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Miljöcertifiering – en väg till hållbara byggnader
Miljöcertifieringar är ett verktyg för att säkerställa att våra 
fastigheter är hållbara och minskar sin miljöpåverkan. Det 
finns tydliga krav där bevisningen tredjepartsgranskas. 
Certifieringarna bidrar också till att fastigheternas miljö-
prestanda blir jämförbara och enklare att kommunicera. 

Atrium Ljungberg miljöcertifierar nybyggnationer av kommer-
siella lokaler enligt miljöklassningssystemet Breeam, befint-
liga byggnader enligt Breeam In-Use och bostäder enligt 
Miljöbyggnad. Vid årsskiftet 2021 var 96 % (62) av uthyrbar 
yta certifierad. Det kvarstår ett fåtal objekt för att nå 100 %, 
och arbete pågår för gå i mål med resterande kvm. Att vi 
har nått så långt beror framförallt på att vi under 2021 har 
certifierat fastigheter i Sickla och Uppsala.

Breeam bedömer miljöprestandan av en fastighet inom 
ett antal olika områden, exempelvis energianvändning, 
inomhus miljö, arbete med material och avfall samt hållbar 
mobilitet. Vår miniminivå för Breeam-certifiering av nypro-
duktion är betyget Very Good. När det gäller Miljöbyggnad 
är vår miniminivå betyget silver. Miljöbyggnad ställer 

djupgående krav inom energi, materialanvändning och 
inomhusmiljö. Miljöcertifieringarna möjliggör vår gröna 
finansiering. Per sista december hade vi 8,8 mdkr (6,0) 
gröna  obligationer utestående samt 3,3 mdkr (3,3) i gröna 
banklån, motsvarande 59 % av vår totala  finansiering. Läs 
mer på sidorna 40–43.

Atrium Ljungberg använder Byggvarubedömningen vid 
inköp av byggmaterial. Det är en digital loggbok med miljö-
bedömda byggvaror. Systemet hjälper oss även att efterleva 
FN:s Försiktighetsprincip, som innebär att om det finns hot 
om allvarlig skada på miljön, ska brist på full vetenskaplig 
säkerhet inte användas som skäl att skjuta upp kostnads-
effektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring. 

TL Bygg arbetar också med miljöcertifieringssystemen 
Breeam och Miljöbyggnad och har god kompetens inom 
området. Även byggvarubedömningen används som 
loggbok, men BASTA och Sunda Hus används om kunden 
så önskar. 

Samverkan med kunderna
Hyresgästernas intresse för att bidra till hållbara lösningar 
och effektiviseringar ökar. Gröna hyresavtal är ett exempel 
på samverkan mellan fastighetsägare och hyresgäst för 
att tillsammans minska miljöpåverkan i fastigheterna inom 
områden som energi, material och avfall. Avtalet hanterar 
även inomhusmiljö som är viktigt ur ett hälsoperspektiv. Vid 
utgången av 2021 omfattades 59 (44) % av den kontrakte-
rade årshyran av gröna hyresavtal, där målet för 2021 har 
varit att nå minst 50 % vilket vi har överträffat.

Avfallsfrågan är också en viktig resursfråga som vi arbetar 
tillsammans med våra hyresgäster kring. Vår vision är att 
varken vår egen eller våra kunders verksamhet ska generera 
något avfall. Arbetet är påbörjat och målsättningen som 
antogs 2019 är att den totala mängden avfall ska minska 
med 40 % per kvm och osorterat avfall minska med 80 % 
per kvm lokalyta per år 2025.

TL Bygg följer upp sin avfallshantering och arbetar för 
att öka andelen återbrukat och återvunnet material. 
Utbildningar i avfallshantering hålls i projekten.

Certifierade fastigheter

Energieffektivisering

Gröna hyresavtal

96 %

26 %

59 %

Måluppfyllelse 2014–2021.
Bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande andel av Sveriges 
utsläpp när det gäller energi, material och avfall. Därför är det viktigt att vi 
gör vad vi kan för att bidra i arbetet framåt. Vår ambition är att minska vår 
egen och våra kunders miljöpåverkan och att effektivisera resursanvänd-
ningen. 2021 var målåret för våra hållbarhetsmål som antogs 2014. 
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Effektivare energianvändning 
och minskad klimatpåverkan

Den totala normalårskorrigerade energianvändningen 2021 
uppgick till 198 GWh, vilket är en minskning med 6 % från 
2020. 43 % av energianvändning avser hyresgästernas egen 
konsumtion. Vi har lyckats minska energianvändningen per 
kvm med 26 % jämfört med basåret, vilket är 87 % av vårt 
högt uppsatta och ambitiösa mål. En del i resultatet är vårt 
förvärv av Slakthusområdet där vi inte har nått tillräckligt 
långt med våra effektiviseringsåtgärder sen vårt tillträde 
2019. Vi kommer också behöva jobba vidare med att i 
samverkan med våra hyresgäster minska deras verksam-
hetsenergi, då några fastigheter har för hög användning för 
att vi ska kunna nå målet. 

Vi lyckades minska mängden fastighetsenergi med 8 % 
under året tack vare flera insatser inom beståndet. Nya 
solceller, utbyte av äldre ventilationssystem till nya energi-
effektivare och bättre värmeåtervinning, utbyte av styr- och 
övervakningssystem samt utbyggnad av värmeåtervinning. 
Totalt sett har fastighetsenergin minskat med 37 % sen 
2014, vilket är ett positivt resultat. Även förvärv och avytt-
ringar har påverkat vårt energimål. Läs mer i not H.4.

El står för den gemensamt största andelen av vår och våra 
kunders energianvändning. I normalfallet förser vi hyres-
gästerna med el och debiterar dem utifrån faktisk använd-
ning. Vi köper el från ursprungsgaranterad vattenkraft som 
används i alla våra fastigheter. Elen är klimatneutral genom 
att vi köper kompensation med certifikat enligt FN Gold 
standard. Den köpta elen har minskat med 2 %.

Merparten av våra fastigheter använder fjärrvärme som 
värmekälla. Komfortkyla finns installerad i majoriteten av 
fastigheterna och består dels av köpt fjärrkyla, dels av egen-
producerad kyla. En av våra fastigheter kräver också stora 
mängder processkyla. Koldioxidutsläppen från fjärrvärmean-
vändning och dess miljöbelastning beror på vilka bränslen 
våra fjärrvärmeleverantörer använder. När det gäller fjärr-
värme och fjärrkyla är vi hänvisade till den lokala leverantö-
ren och variationen i miljöprestanda är stor. Största delen 
av energin som tillförs fjärrvärmeproduktionen i Sverige är 
antingen förnybar eller återvunnen. Andelen fossila bränslen 
som används i branschen var 5 % år 2020.1) 

Vi har även egna solcellsanläggningar för att öka andelen 
förnyelsebar och egenproducerad el. Idag har vi solcells-
anläggningar i Uppsala, Sickla och i Malmö. Vi har under 
2021 installerat ytterligare solceller i Liljeholmen, Sickla och 
i Gränbystaden. Totalt sett är det 14 296 kvm solceller där 
vi kan producera cirka 2 305 megawattimmar om året.

Arbetet med miljöcertifiering kompletterar detta mål och 
hjälper oss att i byggfasen minimera energianvändningen 
men också att bygga energieffektivare hus för förvaltnings-
skedet. Även de gröna avtalen har fokus på minskad energi-
användning tillsammans med våra hyresgäster. 

TL Bygg arbetar för att minska energianvändningen på 
byggarbetsplatserna genom att använda LED-belysning 
och eldrivna verktyg och maskiner samt sätta in värme-
pumpar i byggbodarna.

Utsläpp
Våra koldioxidutsläpp uppgick totalt till 4,1 kg CO₂e/
kvm under 2021 (6,5), vilket är en minskning jämfört med 
föregående år. Minskningen beror framförallt på ändrade 
emissionsfaktorer från fjärrvärme samt minskad energian-
vänding. Koldioxidutsläppen kommer till största delen från 
uppvärmning av våra fastigheter och från bilburna besökare 
på våra handelsplatser. Vi rapporterar vår klimatpåverkan 
enligt verktyget CDP och har fått betyg B. Läs mer om det 
och om koldioxidutsläpp per byggnadstyp i not H.5. 

Utsläppen kopplat till produktionsskedet hanteras i miljö–
certifieringarna och livscykelanalyser. Här har vi och 
branschen ett utvecklingsarbete framför oss, för att få in 
mer data och därigenom göra bättre beräkningar på bland 
annat påverkan av material och avfall. 

För att minska koldioxidutsläppen från transporter tillhan-
dahåller vi elladdstolpar på parkeringsplatserna vid våra 
handelsplatser och i allt fler kontors- och bostadshus. Vi 
ökar antalet cykelparkeringar och ser till att det finns närhet 
till kommunala transporter, se sidorna 44–53 för våra nya 
projekts kopplingar till kollektivtrafik.

TL Bygg är anslutna till Färdplan 2045, bygg- och 
anläggnings  branschens initiativ för att nå ett netto på noll 
växthusgaser till år 2045. Under året har vi arbetat med 
att ta fram metoder för att mäta våra utsläpp av växthus-
gaser. I bygg projekten arbetar vi med att minska utsläppen 
genom att planera inköp och transporter. Till exempel är 
alla transporter från lager vid materialinköp från huvud-
leverantör koldioxidneutrala.

Fjärrkyla, 5 %
Värme, 30 %

Fastighetsel, 22 %
Hyresgästel, 28 %
Hyresgästel uppskattad, 8 %
Processkyla, 7 %

Energiintensitet
–  43 % av den totala energiintensiteten avser hyresgästers verksamhetsenergi.

1)  Energiföretagen: 
https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/miljovardering-av-fjarrvarme/

Energianvändning

Effektivare energianvändning 
och minskad klimatpåverkan.
En viktig del av fastigheters miljö- och klimatpåverkan är energianvändningen. 
Vårt mål mellan 2014 och 2021 har varit att minska fastigheternas energi-
användning per kvm med 30 %. 
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Atrium Ljungberg analyserar löpande verksamheten 
gällande risker för korruption och brott mot mänskliga 
rättigheter. I fastighets- och byggbranschen finns de största 
riskerna när det gäller mutor och gåvor, kompisprissättning 
vid uthyrning, anlitande av svart arbetskraft med sämre 
arbetsvillkor, arbetskraftsinvandring och skattefusk. Vi 
värnar om sunda affärsmetoder och arbetar därför aktivt 
med affärsetik bland våra medarbetare och ställer krav på 
leverantörer och underentreprenörer.

Uppförandekod för medarbetarna
Våra värderingar – långsiktighet, samverkan, pålitlighet 
och innovativt tänkande – är basen för allt vi gör i bolaget. 
Medarbetare ska uppträda hederligt och med omtanke, 
engagemang och integritet gentemot affärspartners och 
andra medarbetare.

Vår policy för affärsetik är också vår uppförandekod och 
omfattar alla medarbetare och tillfälligt anställda. Vi har 
även riktlinjer för representation, gåvor och förmåner som 
ger mer konkret vägledning för medarbetarna samt ett 
utbildningspaket med etiska dilemman som har använts på 
utbildningar med alla medarbetare sedan 2017. Vi genomför 
också introduktionsutbildningar för nyanställda och tillfälligt 
anställda, där affärsetik är en viktig del. Det pågår även ett 
arbete med att digitalisera delar om affärsetik i ett gemen-
samt onboarding-paket.

TL Bygg har en egen policy för affärsetik och inköp, 
de har signerat och stödjer Sveriges Byggindustriers 

uppförandekod samt tillämpar Institutet mot mutors 
närings livskod. De är också certifierade enligt lednings- 
och produktcertifieringssystemet BF9K.

Visselblåsarfunktion
Atrium Ljungberg har en funktion för visselblåsning som 
gör det möjligt att anonymt anmäla misstanke om korrup-
tion och andra brott eller policyavvikelser. Både medarbe-
tare och samarbetspartners kan använda funktionen, som 
tillhandahålls av en extern leverantör. Inkomna anmälningar 
hanteras av en styrgrupp för visselblåsarfunktionen, som 
bevakas av bolagets chefsjurist och styrelsens ordförande. 
Noll anmälningar har inkommit via visselblåsarfunktionen 
och inga fall av korruption har uppdagats under 2021.

Proaktivt arbete med leverantörer 
Vår leverantörspolicy utgör vår uppförandekod för leve-
rantörer. Den grundar sig på Fastighetsägarnas uppfö-
randekod men har uppdaterats och utvecklas kontinuerligt 
och anger de minimikrav vi ställer på hela leverantörs-
kedjan. De områden som berörs är affärsetik, miljö, klimat, 
arbetsmiljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Detta 
är viktiga områden att jobba med för att minska risker för 
leverantörerna och säkerställa deras hälsa och säkerhet. 
Leverantörskoden används till alla nya leverantörer och 
implementeras stegvis när det gäller befintliga leverantörer. 
Under 2021 har 209 av 265 nya leverantörer skrivit under 
leverantörskoden. Dessutom genomför vi, eller en tredje 
part, varje år revisioner av utvalda leverantörer. Under 2021 
påbörjades ett arbete med att öka andelen leverantörer 

som följs upp utifrån leverantörskoden, samt ett ökat 
branschsamarbete med ett antal fastighetsbolag. Läs mer i 
not H.12.

TL Bygg ställer krav på sina leverantörer att de ska följa 
Sveriges Byggindustriers uppförandekod och att de ska 
vara certifierade enligt certifieringssystemet BF9K gällande 
kvalitet, miljö och arbetsmiljö. En självskattningsenkät 
används av leverantörerna sen januari 2020. En leveran-
törskod är också under framtagande med tydligare krav 
gällande hållbarhet. TL Byggs ambition är att alla nya och 
befintliga ramavtalskunder ska granskas med utgångspunkt 
i ställda krav från och med 2021. 

Vår skattepolicy
Atrium Ljungberg betalar skatt i Sverige och den består 
främst av aktuell skatt, fastighetsskatt, ej avdragsgill moms, 
stämpelskatt, sociala avgifter och särskild löneskatt. Vår 
skattepolicy slår fast att vi ska vara en pålitlig, långsiktig 
och ansvarstagande samhällsmedborgare som alltid agerar 
utifrån gällande lagar och regler. Skatter ska kontrolleras, 
redovisas och betalas korrekt. 

Bolaget åtar sig också att inte bedriva aggressiv skatte-
planering. Med detta menar vi transaktioner utan affärs-
mässiga drivkrafter som bara syftar till att minska skatten. 
Skattepolicyn finns tillgänglig på al.se. Läs mer om betalda 
skatter i not H.10.

Fastighetsskatt, 56 %
Ej avdragsgill moms, 39 %
Stämpelskatt, 5 %

Fördelning av skatter
–  Bolaget betalade under 2021 326 mkr i olika skatter, där fastighetsskatten utgör den 

största andelen.

Affärsetik

Affärsetik.
Atrium Ljungberg ska vara en långsiktig och pålitlig partner i alla relationer.  
Vi arbetar proaktivt både internt och med våra leverantörer för att motverka  
de risker för mutor, korruption och brott mot mänskliga rättigheter som finns  
i branschen.
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Medarbetare.
Våra medarbetares kompetens och välmående är viktiga för att 
vi ska vara ett långsiktigt hållbart och framgångsrikt företag. Vi 
vill vara en utvecklande organisation där lärande, engagemang, 
hälsa och säkerhet står i fokus.

Atrium Ljungberg fortsätter att utvecklas, vilket gör att 
behovet av medarbetare och ny kompetens ökar. I slutet av 
2021 hade koncernen 331 (340) medarbetare, varav TL Bygg 
hade 119 anställda (129). Vi har under 2021 främst anställt 
fler inom affärsutveckling och förvaltning. I en snabbt för-
änderlig värld är det viktigt att vi är en lärande organisation 
där medarbetarna ständigt utvecklar sig och tar till sig ny 
teknik. Vi tror också på att de bästa idéerna föds i samver-
kan mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter. 
För mer fakta om vår personalstyrka, se not H.9.

Lika värde och jämställdhet
Vårt grundläggande synsätt är att alla människor har lika 
värde och rätt till lika behandling. Medarbetarna ska ges 
samma möjligheter gällande anställningsvillkor, kompetens-
utveckling och befordran, inom ramen för sin kompetens och 
vilja. Arbetsvillkoren styrs av kollektivavtalen. Lönesättningen 
tar hänsyn till branschstatistik och medarbetarnas individu-
ella prestation. Lönerna kartläggs årligen och inga omo-
tiverade skillnader fanns mellan könen enligt årets under-
sökning. Vi har inte heller haft några rapporterade fall av 
diskriminering under året. 

Fastighets- och byggbranschen är fortfarande mansdomine-
rad. I Atrium Ljungberg-koncernen är 69 % (70) av med-
arbetarna män, vilket är en knapp förändring jämfört med 
föregående år. Vi har dock uppnått en jämn könsfördelning 
i de administrativa stödfunktionerna. Det finns fortfarande 
områden att utveckla. Till exempel är yrkesarbetarna och 
drifttekniker inom koncernen övervägande män, vilket 
speglar branschen i övrigt. 

TL Bygg har under 2021 gjort en stor satsning på trivsel, 
trygghet och inkludering kopplat till psykosocial arbetsmiljö 
genom initiativet och märket Sila Snacket. För det interna 
arbetet har TL Bygg anställt genusvetaren Charlie Klang, 
tagit fram en enkät, hållit flertalet medarbetarintervjuer, 
genomfört workshops med alla i organisationen och haft 
givande samtal om gemenskap, jargong och civilkurage. 
Under december redovisades en föreslagen åtgärdsplan för 
att fortsätta detta långsiktiga arbete. Sila Snacket har också 
haft ett stort genomslag externt där TL Bygg har genomfört 
ett antal föreläsningar och har fler inbokade under 2022. 
Flera samarbeten är på gång med både skolor och företag 
som vill använda märket för att lyfta dialogen kring jargong 
och inkludering. Läs gärna mer på Silasnacket.se. 

En av Sveriges bästa arbetsplatser
Vi genomför årligen undersökningen Great Place To Work® 
(GPTW) för att mäta vår ambition att vara en av Sveriges 
bästa arbetsplatser. Vårt mål är att varje år uppnå ett 
genomsnittligt förtroendeindex på minst 85 %. Atrium 
Ljungberg har använt undersökningen sedan 2011 och 
samtliga medarbetare ingår. De senaste sju åren har resulta-
tet överträffat målet. I 2021 års undersökning blev resulta-
tet 90 % (89) – vårt högsta resultat någonsin. Den bästa 
utvecklingen såg vi inom området rättvisa och då främst 
att nya möjligheter ges till dem som mest förtjänar det. Vi 
fick lite sämre betyg jämfört med förra året (från 95 till 92 
% positiva) gällande att medarbetarna bryr sig om varandra. 
Detta kan bero på att vi knappt träffats under pandemin. 

TL Bygg har använt GPTW-undersökningen sedan 2011 för 
tjänstemän och sedan 2016 för både tjänstemän och yrkes-
arbetare. Det långsiktiga målet är att nå ett totalt trustindex 
om 86 %. Resultatet för 2021 blev 79 % (79) vilket är ett bra 
resultat i förhållande till branschindex. Vi arbetar aktivt för 
att ytterligare förbättra våra förhållanden genom att skapa 
handlings- och åtgärdsplaner tillsammans. En del av arbetet 
påbörjades redan under december månad och fortsätter 
under 2022.
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Medarbetarnas utveckling och engagemang
Nyckeln till vår framgång är nöjda, ansvarstagande och 
engagerade medarbetare. För att känna engagemang är 
det viktigt att alla förstår vad som förväntas av dem och 
hur deras insats bidrar till vår affär. Vi använder därför en 
Performance management-process som hjälper chefer och 
medarbetare att fokusera på rätt saker och på medarbeta-
rens utveckling. Alla Atrium Ljungbergs medarbetare och 
TL Byggs tjänstemän omfattas av processen. 

I processen ingår utvecklingssamtal, handlingsplaner och 
uppföljningar. För varje medarbetare sätts individuella 
mål och handlingsplaner för utveckling, prestation, inno-
vation och hållbarhet. Detta görs i årliga målsamtal med 
uppföljning två gånger per år. Medarbetarna inom Atrium 
Ljungberg har också minst åtta löpande feedback-samtal 
varje år med sin chef. Medarbetarna på Atrium Ljungberg 
får varje år utvärdera sin chef och denna feedback nyttjas 
för utveckling av ledarskapet. TL Bygg genomför också 
årliga medarbetar samtal med samtliga yrkesarbetare. 

Under året har utbildningar hållits inom bland annat 
personlig effektivitet och arbetsmiljö. Ledare inom Atrium 
Ljungberg deltar varje år på chefsdagar och i år har det 
skett ett flertal chefsutbildningar digitalt. Generellt i år har 
det varit ett stort fokus på utbildning och utveckling när 
det gäller digitala hjälpmedel, både att lära sig nytt samt att 
mötena har blivit digitala. Ett sätt att hålla engagemanget 
uppe under året har varit att införa tätare avstämningar med 
respektive chef och grupp, men också digitala frukost-
möten med information från ledningen och olika delar av 
organisationen. 

Vi har också fokus på framtida medarbetare och att bidra 
till deras utveckling. Vi tillhandahåller praktikplatser för 
elever från yrkeshögskolor. Vi anställer även sommarjobbare 
i förvaltningsorganisationen. Atrium Ljungberg har inte 
behövt säga upp eller förtidspensionera medarbetare, och 
har därför inte något program för övergångsstöd.

Nollvision för sjukdom och olyckor
Atrium Ljungberg har en nollvision när det gäller stressrela-
terade sjukdomar och arbetsplatsolyckor. I fastighets- och 
byggbranschen förekommer allvarliga hälso- och säkerhets-
risker. I kontorsmiljön är riskerna framförallt relaterade till 
den psykiska hälsan. I driften av fastigheterna och i bygg-
verksamheten är skador på händerna de vanligaste olyck-
orna. Atrium Ljungberg har huvudansvaret för arbetet men 
även medarbetarna har en viktig roll som tydliggörs i bola-
gets arbetsmiljöorganisation. I samarbete med de anställda 
finns även en arbetsmiljökommitté inom bolaget. HR leder 
arbetet där ombud för de anställda deltar, ett arbete för att 
minska risker för olyckor och sjukdomar och öka trivseln 
på arbetsplatsen.

Under 2021 fortsatte vi att genomföra hälsokontroller för 
alla medarbetare på Atrium Ljungberg för att upptäcka 
ohälsa. Koncernens medarbetare får friskvårdsstöd (via den 
digitala plattformen Wellnet) i form av bidrag till olika typer 
av träning och aktiviteter. Vi genomför även andra hälso-
aktiviteter såsom träning på arbetsplatsen. I år har denna 
skett digitalt eller utomhus. Vi har också interna trafikregler 
för hur vi ska arbeta med möten, e-post, telefon och Teams. 

Under medarbetarsamtalen sätts ett eget personligt hållbar-
hetsmål för varje individ. Atrium Ljungbergs medarbetare 
erbjuds också en frivillig hälsoförsäkring som ger tillgång 
till specialistvård, läkare online och samtalsstöd.

För att motverka arbetsplatsolyckor genomförs regelbundna 
arbetsmiljöutbildningar för projektledare, tekniska förvaltare 
och tjänstemän inom produktion på TL Bygg. En arbets-
miljökommitté träffas fyra gånger per år. Det finns ordnings- 
och skyddsregler på varje byggarbetsplats, skyddsombud 
utses och skyddsronder genomförs. Det är viktigt att hålla 
fokus på förebyggande säkerhetsarbete. 

TL Byggs ledningssystem är certifierat enligt BF9K som 
är ett lednings- och produktcertifieringssystem som 
ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö likt en ISO-
certifiering, men är direkt anpassat för byggbranschen. TL 
Bygg har varit certifierade sedan 2002 och arbetar aktivt 
för en minskad negativ miljöpåverkan och har regler och 
rutiner för att alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö. 
Varje år sker en  tredjepartsrevision. 2021 utfördes den av 
Det Norske Veritas.

Nyckel till framgång är nöjda, 
ansvarstagande och engagerade 
medarbetare. 
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Ökat fokus på klimatarbete.

För att ha ett tydligt fokus på klimatfrågan och hantera 
riskerna men även möjligheterna kring dem har vi börjat 
arbeta i linje med TCFD. Det är ett ramverk för att vägleda 
organisationer i arbetet med att identifiera och rapportera 
klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. Det går 
även att hitta mer information kring mål och mätetal på 
sidorna 18–23 och 25–26. Nedan beskrivs kortfattat hur vi 
arbetar med de olika delarna i ramverket.

Styrning
Styrelsens uppdrag inkluderar att sätta mål och strategier och 
de fastställer årligen en arbetsplan inklusive antagandet av 
Atrium Ljungbergs övergripande hållbarhetspolicy. Resultat 
för mål och klimatrelaterade frågor presenteras för styrelsen 
och diskuteras vid planerade möten under hela året.

Vd har det yttersta ansvaret för att policyerna följs och dele-
gerar ansvar till chefer och projektledare i organisationen. 
Hållbarhetsarbetet ingår som en naturlig och integrerad 
del i all verksamhet och cheferna har ett särskilt ansvar för 
genomförandet. Ledningsgruppen arbetar med mål och 
aktiviteter för hållbarhetsarbetet kontinuerligt vid samman-
komster. Varannan vecka rapporterar hållbarhetsansvarig 
aktuella frågor till ledningsgruppen och det finns även en 
styrgrupp för hållbarhetsfrågor. 

Strategi
Vår affärsmodell bygger på hållbar stadsutveckling. Vi 
har långsiktiga visioner och planer för utveckling av våra 
fastigheter. Vi arbetar idag med aktiviteter för att skapa 
klimat smarta och hållbara städer. Vi arbetar nu med att 
utveckla vår hållbarhetsstrategi och inom ramen för denna 

se över vår byggprocess för att bygga mer klimatsmart, 
vilket vi kan jobba operativt med i våra projekt framöver. 
Vi arbetar även kontinuerligt med att klimatsäkra vårt fast-
ighetsbestånd. Detta tror vi kommer vara en viktig fråga för 
våra kunder framåt.

En möjlighet som rör klimatarbetet är att även våra kunder 
arbetar mer med sina scope 2-utsläpp. Vårt arbete med 
att utveckla mer hållbara och klimateffektiva lokaler och 
områden har en direkt inverkan på våra klienters scope 
2-utsläpp och skulle därför kunna skapa konkurrensfördelar 
på sikt. 

Riskhantering 
Risk- och möjlighetsutvärdering samt riskhantering ingår 
i Atrium Ljungbergs verksamhetsutvecklingsanalys som 
årligen utvärderas av styrelsen. Miljöaspekter, inklusive 
klimat, ingår i denna analys liksom alla de andra av bola-
gets risker och möjligheter. Styrelsen har det övergripande 
ansvaret för riskhanteringen medan det operativa arbetet 
delegerats till vd och de olika affärsområdena. 

Syftet med risk- och möjlighetshanteringsprocessen är 
att hantera bland annat klimatrisker såsom fysiska risker 
(översvämningar och extrema väderhändelser) samt 
övergångsrisker (lagar, regler och tekniska förändringar). 
Även att kunna ta vara på möjligheter genom att identifiera 
dessa under processen är en viktig del. Inför varje investe-
ringsbeslut gör vi en riskbedömning, baserad på rapporter, 
kunskap och ekonomisk påverkan, och resultatet ligger till 
grund för att prioritera åtgärder. 

Under 2021 har vi valt att starta upp ett fördjupande 
arbete med klimatriskinventeringar i våra befintliga fast-
igheter. Genom detta kommer vi kunna sätta upp hand-
lingsplaner och vilka åtgärder som kan behövas för den 
specifika fastigheten. 

Mål och mätetal
Från och med 2022 inleds en ny strategiperiod för håll-
barhetsfrågorna, som sträcker sig till 2030. Under denna 
period förstärks arbetet med klimatfrågan, där vi har beslu-
tat om att bli klimatneutrala till 2030, och en halvering av 
utsläppen i byggskedet till 2025. Läs mer på sidorna 18–19.

Under strategiperioden 2014–2021 har vi arbetat aktivt med 
hållbarhetsfrågan. Vi har under många år varit medvetna om 
att energianvändningen i fastigheter är en stor bidragande 
orsak till utsläppen av växthusgaser. Vi har därför haft mål 
att minska energiförbrukningen och utsläppen av växthus-
gaser med 30 %, läs mer på sidan 26. 

Atrium Ljungberg har även haft ett mål att alla våra bygg-
nader ska miljöcertifieras 2021. Där 96 % nu är det. Mer 
hållbara produkter kan ge oss en starkare marknadsposi-
tion och ökade intäkter. Vi mäter bolagets klimatpåverkan 
genom scope 1, 2 och 3 utsläpp, men i olika omfattning 
utifrån vår direkta eller indirekta påverkan. Våra totala 
koldioxidutsläpp utifrån det vi mäter idag hänger ihop med 
energianvändning i våra fastigheter, läs mer på sidorna 26 
och 162–163.
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Taxonomi.

För att kunna arbeta mot de uppsatta klimatmålen har EU 
beslutat om en taxonomi, vars syfte är att definiera vilka 
 ekonomiska aktiviteter som är hållbara.

Den obligatoriska redovisningen för 2021 är att tillhanda-
hålla uppgifter om hur stor andel av vår omsättning, inves-
teringar och förvärv samt driftsutgifter som omfattas av 
EU:s taxonomi, dvs eligibility, se tabell Andel som omfattas 
av EU-taxonomin (eligiblity).

Utöver det lämnar vi ytterligare information om hur stor 
andel som är förenlig med taxonomin, dvs alignment, för 
2021 års rapportering har vi valt att avgränsa oss till att 
endast rapportera detta för våra förvaltningsfastigheter, se 
tabell Andel förenlig med EU-taxonomin (alignment). 

Redovisningsprinciper eligibility
Hela Atrium Ljungbergs omsättning, det vill säga 
Hyresintäkter och Projekt- och entreprenadomsättning i 
koncernens resultaträkning, omfattas av taxonomin då den 
har kunnat hänföras till någon av de ekonomiska aktiviteter 
som EU-taxonomin har tagit fram för bygg- och fastighets-
branschen. Dessa aktiviteter är 7.7 ”Ägande och förvärv 
– förvaltningsfastigheter”, 7.2 ”Renovering av befintliga 
fastigheter (projektfastigheter)” och 7.1 ”Nybyggnation”. 

I totala investeringar och förvärv inkluderas förvärv av fast-
igheter och investeringar i nya och befintliga fastigheter. 
I tabellen Förändring av fastighetsbeståndet på sidan 59 
ingår därmed raderna Förvärv, Investeringar i egna fastig-
heter och Investeringar i bostadsrättsprojekt. 

Taxonomi

Andel förenlig med EU-taxonomin (alignment)

Energideklaration  
förenlig med  

taxonomins krav

Andel av  
förvaltningsportfölj  

förenlig med taxonomin (%)
Total  

förvaltningsportfölj

Hyresintäkter (mkr) 544 24 2 292

Investering och förvärv (mkr) 948 45 2 084

Driftkostnader (mkr) –7 16 –41

Fastighetsvärde (mkr) 15 296 30 50 335

Uthyrningsbar yta (kvm) 230 22 1 050

Andel som omfattas av EU-taxonomin (eligibility)
Total   
(mkr)

Andel som omfattas  
av taxonomin (%)

Andel som inte omfattas  
av taxonomin (%)

Hyresintäkter 2 292 100 0

Projekt- och entreprenadomsättning 792 100 0

Summa omsättning (Turnover) 3 084 100 0

Investeringar och förvärv (CapEx) 2 304 100 0

Driftutgifter (OpEx) –41 100 0

I totala driftutgifter omfattas kostnader som är direkt 
hänförliga till det dagliga underhållet av fastigheterna och 
kostnader som är nödvändiga för att upprätthålla fastighe-
ternas funktion och syfte. För Atrium Ljungberg innebär 
det att vi inkluderar posten Reparationer i koncernens 
resultaträkning. 

Både investeringar och förvärv samt driftutgifter har 
bedömts omfattas av taxonomin till 100 % eftersom de har 
kunnat härledas till vår omsättning som också omfattas av 
taxonomin till 100 %.

Redovisningsprinciper alignment
För att omsättning, investeringar och förvärv samt drift-
utgifter ska anses vara förenliga med taxonomin krävs att 
minst ett av de sex miljömålen ska vara uppfyllda, ingen 
väsentlig negativ påverkan på något av de övriga målen ska 
finnas (do no significant harm) samt att Atrium Ljungberg 
uppfyller de sociala minimumskyddsåtgärderna. 

Vi har valt att endast inkludera våra förvaltningsfastigheter 
i den frivilliga rapportering som redovisas i tabellen Andel 
förenlig med EU-taxonomin (alignment). De fastigheter 
som har bedömts klara taxonomins krav uppfyller miljö-
målet ”begränsningar av klimatförändring” genom att ha 
en energideklaration som klarar kravet om EPC A eller 
topp 15 % gällande primärenergianvändning i Sverige 
(enligt Fastighetsägarna Sveriges definition för befintliga 
byggnader). Vi har preliminärt utgått från att de så kallade 
DNSH (do no significant harm)-kriterierna är uppfyllda samt 
antagit säkerställande av de sociala minimikraven genom 
Atrium Ljungbergs arbete med affärsetik och leverantörs-
uppföljning. För mer information hur vi arbetar, se sidorna 
22 och 27. 

Med ett aktivt hållbarhetsarbete i både förvaltning och 
projekt verksamheten ser vi stor potential att förbättra vår 
andel omsättning, investering och förvärv samt driftutgifter 
som är förenlig med taxonomin. För att nå dit kommer vi 
fortsätta att arbeta med att minska energianvändningen i 
våra fastigheter, minska klimatpåverkan, hantera eventuella 
klimatrisker och säkerställa de sociala kraven.
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